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TŪRISMS

Kopš 2009. gada decembra tūrisma politikai ir savs juridiskais pamats. Tomēr tai
joprojām nav atsevišķa budžeta pašreizējā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2021.–
2027. gadam.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. panta d) punkts un XXII sadaļas
195. pants.

MĒRĶI

ES tūrisma nozari tās tiešajā izpratnē (tradicionālie ceļojumu un tūrisma pakalpojumu
sniedzēji) veido 2,3 miljoni uzņēmumu, galvenokārt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU),
kuri nodarbina aptuveni 12,3 miljonus cilvēku. Ceļojumu un tūrisma nozares tiešais
ieguldījums ES iekšzemes kopproduktā 2018. gadā bija 3,9 %, kas nozīmē, ka
šajā nozarē bija nodarbināti 5,1 % no kopējā darbaspēka (tas atbilst apmēram
11,9 miljoniem darbvietu). Ja ņem vērā ciešo saikni ar citām ekonomikas nozarēm,
tūrisma nozares devums ir vēl lielāks (10,3 % no IKP un 11,7 % no kopējā darbvietu
skaita, kas atbilst 27,3 miljoniem strādājošo).
Visā pasaulē 2019. gadā ceļojumā uz kādu citu valsti devās 1,5 miljardi cilvēku
(+4 %), no kuriem Eiropā ieceļoja 745 miljoni cilvēku jeb 50 % no visiem ceļotājiem.
Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 2020. gada martā, kad sākās nenoteiktība saistībā
ar ceļošanas aizliegumiem un sanitārajām prasībām, patlaban ir visbūtiskākais
izaicinājums tūrisma nozares nākotnei.
Tūrisma politika ir arī veids, kā ES var tiekties sasniegt plašākus mērķus nodarbinātības
un izaugsmes jomā. Tūrisma vides dimensija laika gaitā kļūs arvien nozīmīgāka.
Tas jau tagad atspoguļojas projektos, kas saistīti ar ilgtspējīgu, atbildīgu un ētisku
tūrismu. 2018. gadā Eiropas Parlaments publicēja pētījumu Overtourism: impact and
possible policy responses (Pārmērīgi intensīvs tūrisms: ietekme un iespējamie politikas
risinājumi).

REZULTĀTI

A. Vispārējā politika
Kopš tūrismam un nodarbinātībai veltītās Eiropadomes 1999. gada 21. jūnija
sanāksmes ES ir pievērsusi lielāku uzmanību tūrisma ieguldījumam darbvietu
radīšanā Eiropā. Eiropas Komisija paziņojumā “Sadarbība Eiropas tūrisma
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nākotnei” (COM(2001)0665) ierosināja darbību satvaru un pasākumus ES tūrisma
nozares stimulēšanai. Padome 2002. gada 21. maija rezolūcijā par tūrisma nākotni
atbalstīja Komisijas pieeju un, izvirzot mērķi padarīt Eiropu par vienu no galvenajiem
tūrisma galamērķiem, ES tūrisma nozares publisko un privāto dalībnieku sadarbība īsā
laikā kļuva ciešāka.
Ņemot to vērā, Komisija īstenoja virkni pasākumu. Kā šīs stratēģijas rezultātu piemērus
var minēt:
— tūrisma satelītkontu (TSK) izveidi katrai dalībvalstij nolūkā vēlāk izveidot pirmo

Eiropas satelītkontu;

— tāda portāla izveidi, ar kuru Eiropa tiek popularizēta kā tūrisma galamērķis;

— ikgadēja Eiropas Tūrisma foruma (ETF) rīkošanu kopš 2002. gada; tas tiek
organizēts sadarbībā ar valsti, kas ir Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts
otrajā pusgadā. 2019. gadā Helsinkos, Somijā notika 18. forums, kura temats bija
“Digitālā pārveide kā ES tūrisma nozares ilgtspējīgas izaugsmes dzinējspēks”.
2020. gada ETF sanāksme tika attālināti vadīta no Berlīnes, un tajā galvenā
uzmanība bija pievērsta krīzes risinājumiem un tūrisma pārorientēšanai Eiropā.

Kopš 2001. gada Komisija ir publicējusi vairākus paziņojumus, no kuriem pēdējais – par
tūrisma nozares attīstības politikas pamatnostādnēm – publicēts 2014. gadā. Minētie
paziņojumi ir šādi:
— Komisijas 2007. gada 19. oktobra paziņojums (COM(2007)0621) “Noturīgas

un konkurētspējīgas Eiropas tūrisma nozares programma”, kurā izklāstīts, kā
ilgtspējīga attīstība varētu garantēt tūrisma ilgtermiņa konkurētspēju, un paziņots
par trīsgadu sagatavošanas pasākumu kopumu;

— Komisijas 2010. gada 30. jūnija paziņojums (COM(2010)0352) “Eiropa, tūristu
apmeklētākā vieta pasaulē – jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās
pamatnostādnes”, kurā analizēti faktori, kas Eiropas tūrisma nozari padara
konkurētspējīgu, un šķēršļi tās ilgtspējīgai attīstībai;

— Komisijas 2012. gada 7. novembra paziņojums (COM(2012)0649) “Kopējās vīzu
politikas īstenošana un pilnveide nolūkā sekmēt izaugsmi ES”, kura mērķis ir
palielināt trešo valstu tūristu skaitu ES, ieviešot kopēju vīzu politiku;

— Komisijas 2014. gada 20. februāra paziņojums (COM(2014)0086) “Eiropas
stratēģija lielākai izaugsmei un darbvietām piekrastes un jūras tūrisma nozarē”,
kura mērķis ir veicināt piekrastes un jūras tūrisma nozares ilgtspējīgu izaugsmi un
konkurētspēju.

B. Īpaši pasākumi
1. Pasākumi tūristu (ceļotāju un/vai atpūtnieku) interesēs
Šie pasākumi ietver soļus, kas atvieglo robežu šķērsošanu un aizsargā gan tūristu
veselību un drošību, gan materiālās intereses. To vidū ir Padomes Ieteikums 86/666/
EEK par ugunsdrošību viesnīcās, Direktīva 2008/122/EK par daļlaika lietojumtiesībām
un Direktīva (ES) 2015/230 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu
pakalpojumiem. Papildus tam ir pieņemti noteikumi par pasažieru tiesībām visos
transporta veidos (2.2.3.). 2006. gada 15. februāra Direktīva 2006/7/EK par peldvietu
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ūdens kvalitātes pārvaldību precizē saikni starp tūrismu un citām ES kompetences
jomām. Ar to no 2014. gada 31. decembra atceļ arī 1975. gada 8. decembra
Direktīvu 76/160/EEK.
Komisija pēc Parlamenta pieprasījuma ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, nākot klajā ar
piecām sagatavošanas programmām attiecībā uz konkrētiem aktuāliem jautājumiem
Eiropas tūrisma jomā.
Iniciatīvas EDEN mērķis ir Eiropas tūristu “izcilāko galamērķu” popularizēšana jeb
tādu galamērķu popularizēšana, kuri ir jauni vai pagaidām mazpazīstami un kuros
tiek ievēroti ilgtspējas principi. Finansējums šai sagatavošanas programmai beidzās
2011. gadā, taču Komisija šo iniciatīvu turpina īstenot Uzņēmumu konkurētspējas un
mazo un vidējo uzņēmumu programmas (COSME) satvarā.
Iniciatīvas Calypso uzmanības centrā ir sociālais tūrisms vecāka gadagājuma
cilvēkiem, nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem un ģimenēm, kā arī personām
ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Ar šīs programmas palīdzību ir līdzfinansētas
vairākas starpvalstu partnerības, kuru mērķis ir sociālā tūrisma sadarbības un
apmaiņas mehānismu izveide. ES cita starpā atbalstīja e-Calypso platformas izveidi,
kurā izveidota sasaiste starp sociāli iekļaujošu tūrisma brīvdienu piedāvājumu un to
pieprasījumu.
Ilgtspējīga tūrisma programma ietver tā dēvēto Eiropas Dzelzs priekškara taku jeb
Zaļās joslas maršrutu (6800 km garu ceļu tīklu no Barenca jūras līdz Melnajai jūrai), un
tās mērķis ir palīdzēt pārveidot bijušo “dzelzs priekškara” zonu par riteņbraukšanas un
gājēju maršrutu tīklu. EuroVelo ceļu tīklu, kas sastāv no 14 garajiem velomaršrutiem,
pārvalda Eiropas Velobraucēju federācija, un ar tā maršrutu novērtējumu var iepazīties
Eiropas Parlamenta pētījuma par Eiropas riteņbraukšanas maršrutu tīklu atjauninātajā
(2012. gada) versijā.
Programma DiscoverEU līdztekus vairākām citām tūrisma veicināšanas programmām
ļauj 18 gadus veciem eiropiešiem ceļot pa ES un uzzināt vairāk par Eiropas
daudzveidību.
ES līdzfinansē arī ilgtspējīga tūrisma pārrobežu projektus, kuru mērķis ir dažādot
Eiropas tūrisma piedāvājumu. Piemēram, nesen programmas COSME satvarā tika
izsludināts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus (2018. gada 19. jūlijā), lai atbalstītu
starptautisku tematisko tūrisma produktu izstrādi un popularizēšanu, izmantojot
sinerģiju starp tūrismu un kultūras un radošajām nozarēm. Programmas COSME
satvarā ir uzsāktas arī vairākas citas iniciatīvas, kuru starpā ir šādas:
— atbalstīt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu izaugsmi tūrisma nozarē (2017),

— veicināt un attīstīt produktus un pakalpojumus sporta un atpūtas nozarē, kā arī
atbalstīt Eiropas kultūras un rūpniecisko mantojumu (2015),

— veicināt vecāka gadagājuma un gados jaunu iedzīvotāju ES starpvalstu tūrisma
plūsmu zemas un vidējas intensitātes tūrisma sezonās (2014), kā arī

— palielināt sadarbību starp tūrismu un ekskluzīvajām un radošajām nozarēm (2014).
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2. Pasākumi tūrisma nozares un reģionu interesēs un ilgtspējīga tūrisma
nodrošināšanai
Komisija atbalsta arī tīklu veidošanu starp nozīmīgākajiem Eiropas tūrisma reģioniem.
2009. gada jūlijā tika izveidots Eiropas tūrisma reģionu tīkls NECSTouR, kas ir
zināšanu un novatorisku risinājumu apmaiņas platforma konkurētspējīga un ilgtspējīga
tūrisma jomā. ES piedāvā dažādus finansējuma avotus, lai palīdzētu tūrismam
veicināt reģionālo attīstību un nodarbinātību: Eiropas Reģionālās attīstības fonds –
ilgtspējīgu un ar tūrismu saistītu projektu finansēšanai, Eiropas teritoriālās sadarbības
programma Interreg, Kohēzijas fonds – vides aizsardzības un transporta infrastruktūras
finansēšanai, Eiropas Sociālais fonds – nodarbinātības veicināšanai, programma
Leonardo da Vinci – profesionālās apmācības veicināšanai, Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai – lauku apvidu ekonomikas dažādošanai, Konkurētspējas un
inovāciju pamatprogramma (CIP) un 7. pētniecības pamatprogramma (FP7). Šajā
sakarībā saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2020. gadam Vienotā
tirgus programma ir aizstājusi Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu, savukārt
programma “Apvārsnis Eiropa” – programmu “Apvārsnis 2020”.
Saskaņoti statistikas dati par tūrismu Eiropas Savienībā tiek apkopoti kopš 1996. gada.
Ar 2011. gada 6. jūlija Regulu (ES) Nr. 692/2011 ir izveidota kopēja sistēma tūrisma
statistikas sistemātiskai izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai, izmantojot dalībvalstīs
savāktos datus. Komisija 2013. gada jūlijā izveidoja virtuālu tūrisma uzraudzības
centru, lai koordinētu datu vākšanu un uzglabāšanu un radītu lielāku sinerģiju starp
dažādiem tūrisma politikas lēmumu pieņemšanas līmeņiem. Komisija ar 1996. gada
27. novembra paziņojumu (COM(1996)0547) un 1999. gada 26. maija paziņojumu
(COM(1999)0262) pavēstīja par plānoto un izstrādāto ES kampaņu cīņā pret seksa
tūrismu, kurā iesaistīti bērni (par novēršanu un pārkāpumiem sk. tālāk).
3. Citi mērķtiecīgi pasākumi
Nesenākā pagātnē ES nolēma pasludināt 2018. gadu par ES un Ķīnas tūrisma gadu.
Ķīna ir viens no lielākajiem un straujāk augošajiem ES tūrisma avotu tirgiem. Šīs
iniciatīvas mērķis ir popularizēt mazāk pazīstamus galamērķus, uzlabot ceļošanas un
tūrisma pieredzi, veicināt ekonomisko sadarbību un veicināt progresu vīzu režīma
atvieglojumu un gaisa satiksmes savienojamības jomā.
Eiropas Komisija arī organizēja demonstrācijas konferenci par tūrisma jautājumiem
Showcase Conference on Tourism, kas norisinājās Briselē 2019. gada 19. martā.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Eiropas Parlaments jau 1996. gada decembrī atbalstīja ES pasākumus tūrisma jomā,
sniedzot labvēlīgu atzinumu pirmajai daudzgadu programmai Philoxenia (1997–2000),
no kuras vēlāk atteicās vienprātības trūkuma dēļ Padomē.
Eiropas Parlaments 2000. gada 30. marta rezolūcijā par pasākumu īstenošanu, lai
apkarotu seksa tūrismu, kurā iesaistīti bērni, pieprasīja dalībvalstīm ieviest starptautiski
saistošus eksteritoriālus tiesību aktus, kas ļautu pret personām, kuras ārvalstīs
izdara noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar bērnu seksuālu izmantošanu, veikt
izmeklēšanu, saukt šīs personas pie atbildības un sodīt. Parlaments 2011. gada
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27. oktobrī pieņēma normatīvo rezolūciju (P7_TA(2011)0468) par priekšlikumu
direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas
un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Saskaņā ar 2011. gada 13. decembra
Direktīvu 2011/93/ES seksa tūrisms, kurā iesaistīti bērni, visā Savienībā tiek uzskatīts
par noziedzīgu nodarījumu; konkrētāk, 21. pantā ir paredzēti valsts līmeņa pasākumi,
lai novērstu vai aizliegtu tādu ceļojumu organizēšanu, kuru mērķis ir veikt šāda veida
nodarījumus.
Krietnu laiku pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā Parlaments bija pieņēmis
virkni rezolūciju par Komisijas pamatnostādnēm vai iniciatīvām tūrisma jomā, no
kurām svarīgākās ir 2005. gada 8. septembra rezolūcija par jaunām perspektīvām
un jaunām problēmām, veidojot ilgtspējīgu Eiropas tūrisma nozari, 2007. gada
29. novembra rezolūcija par atjaunināto ES tūrisma politiku – spēcīgāku Eiropas
tūrisma partnerību un 2008. gada 16. decembra rezolūcija par tūrisma ietekmes
reģionālās attīstības aspektiem piekrastes reģionos. Šajās rezolūcijās Parlaments
risināja jautājumu par vīzu politikas ietekmi uz tūrismu un atbalstīja Eiropas tūrisma
galamērķu popularizēšanu.
Parlaments arī ieteica izveidot Eiropas mantojuma zīmolu un riteņbraukšanas
pārrobežu maršrutu bijušā “dzelzs priekškara” joslā, kā arī mudināja nozari dažādot
pakalpojumu piedāvājumu, lai risinātu tūristu skaita sezonālo svārstību problēmu.
Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Parlaments, pamatojoties uz patstāvīgo
ziņojumu “Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē”, 2011. gada 27. decembrī
pieņēma rezolūciju. Atbalstot Komisijas izstrādāto 21 punkta politikas stratēģiju,
Eiropas Parlaments vēlas veicināt konkurētspējīgu, modernu, kvalitatīvu, ilgtspējīgu,
Eiropas multikulturālismā balstītu un visiem pieejamu tūrismu. Parlamenta deputāti
arī uzsvēra citās jomās – piemēram, nodarbinātības, nodokļu un patērētāju tiesību
aizsardzības jomā – veikto pasākumu nozīmi, jo tiem var būt būtiska ietekme uz
tūrismu.
Tomēr Padome noraidīja Parlamenta aicinājumu 2014.–2020. gada DFS izveidot īpašu
tūrismam veltītu programmu. Tāpat Komisijai 2014. gada decembrī nācās atsaukt
Padomei 2014. gada februārī iesniegto ieteikumu par nesaistošiem Eiropas tūrisma
pakalpojumu kvalitātes principiem. Tā notika, neraugoties uz Parlamenta pausto
atbalstu Eiropas tūrisma kvalitātes zīmolam (2011. gada 27. septembra rezolūcijas
25. punkts un 2015. gada 29. oktobra rezolūcijas par jauniem izaicinājumiem un
koncepcijām tūrisma veicināšanai Eiropā 53. punkts).
Parlaments 2015. gada 27. oktobrī otrajā lasījumā pieņēma normatīvo rezolūciju,
lai pieņemtu jaunu direktīvu, ar ko sekmē ceļotāju aizsardzību saistībā ar
kompleksiem ceļojumiem un atceļ Direktīvu 90/314/EEK (P8_TA(2015)0366).
Parlaments 2015. gada 29. oktobrī pieņēma rezolūciju par jauniem izaicinājumiem
un koncepcijām tūrisma veicināšanai Eiropā. Rezolūcija attiecas uz izplatīšanas
kanālu digitalizāciju, jaunās sadarbīgā patēriņa nozares attīstību, patērētāju uzvedības
maiņu, nepieciešamību piesaistīt un paturēt kvalificētus darbiniekus, demogrāfiskām
izmaiņām un sezonalitāti. Minētajā rezolūcijā Parlaments aicina Komisiju nākt klajā ar
jaunu tūrisma stratēģiju, kas aizstātu vai atjauninātu 2010. gada 30. jūnija paziņojumu
“Eiropa – tūristu apmeklētākā vieta pasaulē”, un aicina izveidot tūrismam veltītu
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budžeta pozīciju nākamajā daudzgadu finanšu shēmā. Parlaments arī mudina Eiropas
izpildvaras iestādi sadarboties ar Eiropas Ceļojumu komisiju, lai saglabātu Eiropas
vadošo lomu tūrisma nozarē, iespējams, izveidojot zīmolu “Galamērķis – Eiropa 2020”.
Eiropas Parlamenta Tūrisma sadarbības grupa, Transporta un tūrisma komiteja
un Tūrisma darba grupa laiku pa laikam apspriežas ar starptautisko tūrisma
organizāciju pārstāvjiem. Sanāksmē ar Pasaules Tūrisma organizācijas (UNWTO)
ģenerālsekretāru, kura notika 2018. gada februārī, Parlaments un UNWTO parakstīja
sadarbības memorandu, kura uzmanības centrā ir ilgtspējīga tūrisma attīstība visā
Eiropā. Tūrisma darba grupa ir arī aicinājusi īstenot konsekventāku tūrisma politiku
un izvirzījusi jautājumu par atsevišķu tūrismam paredzētu ES budžeta pozīciju.
Parlaments 2015. gada 29. oktobra rezolūcijā aicināja Komisiju turpināt sekmēt Eiropas
kā galvenā tūrisma galamērķa popularizēšanu. Tas arī uzsvēra Eiropas tūrisma zīmola
nozīmi un aicināja paplašināt sadarbību ar starptautiskām organizācijām. Nesen
Parlaments publicēja pētījumu European tourism: recent developments and future
challenges (Eiropas tūrisms: jaunākās norises un nākotnes izaicinājumi).

PASĀKUMI SAISTĪBĀ AR COVID-19 UZLIESMOJUMU

Eiropa ir pasaulē vadošais tūrisma galamērķis. Tūrisma nozare ir būtiska ES
ekonomikas daļa un veido 10 % no tās IKP, tāpēc ES ir apņēmusies stiprināt šo nozari.
Kļūst redzama globālās veselības krīzes ietekme, un ir paredzams, ka Eiropas
tūrisma izaugsme līdz 2023. gadam būs zem 2019. gada līmeņa. Gada pirmajos
četros mēnešos Eiropā bija vērojams krass ieceļojošo starptautisko tūristu skaita
samazinājums par 44 % salīdzinājumā ar to pašu periodu 2019. gadā – šis
samazinājums atbilst attiecīgajiem rādītājiem visā pasaulē. Zaudēto darbvietu skaits
Eiropas tūrisma nozarē 2020. gadā bija milzīgs – no 14,2 līdz 29,5 miljoniem. Joprojām
dominē nenoteiktība, un pandēmijas ierobežojumu ilgums būs galvenais faktors, kas
noteiks zaudējumus nozarē.
Komisija ir izvērsusi dažādus ātrās reaģēšanas instrumentus: priekšlikumu par to
noteikumu piemērošanas apturēšanu, kas aviosabiedrībām uzliek pienākumu izmantot
piešķirtās laika nišas ES lidostās (COM(2020)0111), pamatnostādnes par ES pasažieru
tiesībām (C(2020)1830) un robežpārbaudēm (C(2020)1753) un palīdzību ES ceļotāju
repatriācijā pārvietošanās ierobežojumu laikā no 2020. gada marta līdz maijam.
Komisija 2020. gada maijā nāca klajā ar paziņojumu “Tūrisms un transports 2020. gadā
un pēc tam” (COM(2020)0550), kurā apkopoti norādījumi un ieteikumi, kā droši atjaunot
neierobežotu brīvu pārvietošanos un atjaunot iekšējo robežu, droši atjaunot transporta,
savienojamības un tūrisma pakalpojumus, jo īpaši viesmīlības jomā, novērst likviditātes
krīzi un atjaunot patērētāju uzticību, kā arī sniegti ieteikumi par vaučeriem. Parlaments
apsprieda Covid-19 uzliesmojumu 2020. gada 10. marta, 26. marta un 17. jūnija
plenārsēdēs. 2020. gada 26. marta ārkārtas plenārsēdē Parlaments pieņēma nostāju
par trim tiesību aktu priekšlikumiem: Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu
(P9_TA(2020)0042), ES Solidaritātes fonda paplašināšana nolūkā sniegt palīdzību
ārkārtas situācijās sabiedrības veselības jomā (P9_TA(2020)0043) un noteikumu
par laika nišām lidostās pagaidu apturēšana (sk. iepriekš COM(2020)0111 un
P9_TA(2020)0041). Turklāt Parlaments 2020. gada 19. jūnija plenārsēdē pieņēma
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rezolūciju par tūrismu un transportu 2020. gadā un pēc tam, kurā aicināja sniegt
ātru, īstermiņa un ilgtermiņa atbalstu transporta un tūrisma nozarei, lai nodrošinātu to
izdzīvošanu un konkurētspēju, un uzsvēra, ka pašreizējā krīze ir vēsturiska iespēja
modernizēt tūrismu ES, padarot to ilgtspējīgāku un pieejamāku cilvēkiem ar invaliditāti.
Parlaments 2021. gada martā pieņēma patstāvīgo ziņojumu “ES ilgtspējīga tūrisma
stratēģija” (P9_TA(2021)0109), kurā tas aicina dalībvalstis nekavējoties pilnībā īstenot
vienotus un koordinētus kritērijus drošai ceļošanai. Tie ietver kopīgu vakcinācijas
sertifikātu un medicīniskās vakcinācijas procedūru savstarpējas atzīšanas sistēmu
un vienlaikus paredz atvieglot ES pasažieru lokalizācijas veidlapas ieviešanu, ja
iespējams, digitāli, pilnībā ievērojot datu aizsardzības noteikumus.
Dalībvalstis tiek aicinātas izveidot vienotu un nediskriminējošu ES veselības drošības
protokolu testēšanai pirms došanās ceļojumā, kuram vajadzētu būt uzticamam un
cenas ziņā pieejamam un kurā būtu jāiekļauj ātrās testēšanas tehnoloģijas, PCR testi
un citi testi. Parlaments pauž nožēlu arī par to, ka trūkst pietiekama budžeta un
finanšu atbalsta, un aicina dalībvalstis uz laiku noteikt samazinātas PVN likmes
ceļojumu un tūrisma pakalpojumiem, kā arī īpašu stimulēšanas pasākumu kopumu
mikrouzņēmumiem un MVU 2020.–2024. gadam.
Komisija 2021. gada 17. martā nāca klajā ar paziņojumu “Kopīgs ceļš uz drošu
un noturīgu atkalatvēršanu” (COM(2021)0129), kā arī priekšlikumu regulai par
sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas,
verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19
pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts) (COM(2021)0130) un līdzīgu satvaru
attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi
uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (COM(2021)0140).
ES digitālais Covid sertifikāts tiek pieņemts visās dalībvalstīs un palīdz nodrošināt
tiesības uz pārvietošanās brīvību visiem ES iedzīvotājiem.

Davide Pernice
03/2022
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